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Motie sociaal ondernemen

Toelichting
Sociaal ondernemen is ondernemen met een maatschappelijke missie. Sociaal ondernemers
zoeken innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Zoals: wat te doen met
de 27.000 jongeren die jaarlijkse vroegtijdig school verlaten? Of de 2 miljoen Nederlanders
die vereenzamen? Maar ook: hoe versnellen we de achterblijvende groei van duurzame
energie of hoe creeren we banen voor mensen die aan de andere kant van de wereld in ar-
moede leven? Een mooi Drents voorbeeld is de Dopper die in Emmen gefabriceerd wordt.

Een sociale onderneming levert net als elke andere onderneming een product of dienst en
heeft een verdienmodel. Geld verdienen is echter niet het hoofddoel, het is een middel om
de missie te bereiken. Het doel van de sociale onderneming is maatschappelijke meerwaar-
de creëren, ook wel 'impact'genoemd. De sociale onderneming is wereldwijd een groeiend
fenomeen en ook in Nederland groeit deze groep ondernemers met de dag.
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De Staten, in vergadering bijeen op 13 juli 2016

gehoord hebbende de beraadslaging;

Constaterende dat:

sociale ondernemingen zowel maatschappelijke als economische waarde creëren door-
datze een positie innemen tussen overheid, commerciële bedrijven en charitatieve in-
stellingen, en daarmee een nieuwe sector vormen met specifieke kenmerken;

sociale ondernemingen voor extra banen kunnen zorgen, juist ook voor mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt;

het gaat om ondernemingen die economisch zelfstandig zijn en dus niet duurzaam
volledig afhankelijk zijn van subsidies, schenkingen en donaties;

sociale ondernemingen nog relatief onbekend zijn bij zowel de overheid als consumen-
ten;

de sector'sociaal ondernemen' hierdoor in Drenthe nog relatief klein is;

de Sociaal Economische Raad (SER) overheden adviseert knelpunten en belemmerin-
gen voor bestaande en startende sociale ondernemingen zoveel mogelijk weg te nemen;
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een aantal van de belangrijkste actiepunten die in dit advies worden genoemd zijn:

het versterken van de samenwerking tussen sociale ondernemingen

het vergroten van de kennis bij overheid en bij sociale ondernemingen

het verbeteren het financieringsklimaat

het creëeren van meer ruimte bij overheidsinkoop

provincie Drenthe een rol kan spelen in het erkennen en ondersteunen van Sociale
ondernemingen door barrières weg te nemen en gerichte maatregelen te nemen die
ervoor zorgen dat deze bedrijven makkelijker kunnen groeien en meer maatschappelijke
waarde kunnen genereren.

Verzoeken het college;

ln het najaar van 2016 te komen met een verkennende notitie Sociaal Ondernemer-
schap, met daarin een overzicht van de mogelijkheden voor de provincie om deze sector
te versterken.

en gaan over tot de orde van de dag
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